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จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2017

ก
กนกวรรณ  ศรศิริ 483

กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล 401, 757

กรเกียรต์ิ  สนิทวงศ์ 577

กฤตยา รัตนากรณ์ 477

กฤษณ์  เจริญลาภ 771

กฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์ 417

กฤษณา  พีรเวช 149, 233

กานต์สินี  สพันธุพงศ์ 5

กิตติศักด์ิ  สวรรยาวิสุทธ์ิ          745

กุลพิชฌาย์  เวชรัชต์พิมล 363

กุลยา  เศรษฐมงคล 223

กุลวดี  แหวนดวงเด่น 483

เกวลี  ศศิวิมลพันธ์ุ 589

เกวลี นาคดี 401

เกศรินทร์  ถานะภิรมย์ 483

เก้ือกูล  ปิยะจอมขวัญ 417

ใกล้รุ่ง  แสงสว่าง  563

จ
จตุธนัย สะวิคามิน 147, 290

จริยา บุญหงษ์ 151

จิดาภา  คงเจริญ 275

จิรภา  แจ่มไพบูลย์ 165

จิรเมศร์ กวินธรรมศักด์ิ 425

จิราภรณ์ ปาสานำ 731

จีรวรินทร์ ทิพย์ปัญญาพฤกษ์ 401

ฉ
ฉันท์สุดา  พงศ์พันธ์ุผู้ภักดี 343

ช
ชลยา อัตถาภินันท์ 387

ชลิดา  อุทัยเฉลิม 511

ชินดนัย  หงสประภาส 771

ชีวรัตน์  ปราสาร 149

ชุติมา  หรุ่มเรืองวงษ์ 783

ฐ
ฐานิยา กล่ินโสภณ 333

ณ
ณภัควรรต  บัวทอง 149, 525, 799

ณรงศักด์ิ คำกลอน 425

ณัฏฐิยา  ตันติศิริวัฒน์ 205

ณัฐดนัย  เอ่ียมวัฒนเสรี 783

ณัฐธิดา  ลวานนท์ 647

ณัฐพร  โรจน์อารยานนท์ 293

ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร 647

ณิชาภัทร  บวรเศรษฐนันท์ 143

ถ
เถลิงศักด์ิ  กาญจนบุษย์ 417

ท
ทรรศนีย์  อินปรางค์ 401

ทวีศักด์ิ  จรรยาเจริญ 745

ทัศน์พงศ์  รายยวา 543

ทิติภา ศรีสมัย             745

ทิพย์ญาดา  ประภัสสรศิริ 693

ทิพย์พร  สงวนทรัพย์ 511

เทอดพงศ์  เต็มภาคย์ 343
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ธ
ธนวัฒน์ สนทราพรพล 425
ธนะภูมิ  รัตนานุพงศ์ 149
ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง 373
ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์ 321, 425
ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ 497
ธิติสรรค์  สันติมณีรัตน์ 183

น
นนท์ ว่องวิทวัส 31
นภัทร  หลีอาภรณ์ 417
นภา  ปริญญานิติกูล 543
นลินี ทิพย์วงศ์ 103
นวพรรษ เช้ือต่าย 129
นวรัตน์  มีถาวร 511
นัตวรรณ  อุทุมพฤกษ์พร 439
น้ำผ้ึง  นำการุณอรุณโรจน์           321
นิธิมา เพียวพงษ์                                        703
นิภาภรณ์  ธีระวัฒนพงศ์     145
นิลญา  อาภรณ์กุล 631
เนตรศิริ  ดำรงพิศุทธิกุล 5

บ
บุรณี  กาญจนถวัลย์ 677

ป
ประวิตร  เจนวรรธนะกุล 333
ประวิทย์ กิติดำรงสุข 307
ปริชวัน จันทร์ศิริ 129, 373
ปรินทร์  ตรับวงศ์วิทยา 143
ปองพล  ไตรเทพชนะภัย 17
ปัณฑ์  จันทนิมิ 5
เปรมทิพย์  ทวีรติธรรม 333

พ
พรเทพ  พ่ึงรัศมี 51
พรเทพ  เลิศทรัพย์เจริญ 73

พรเทพ รอดโพธ์ิทอง 731
พรเลิศ  ฉัตรแก้ว 511
พฤกษา  ผาติวรากร 647
พลลพัฏฐ์  ยงฤทธิปกรณ์ 745
พลเลิศ  พวงสอน 799
พวงสร้อย วรกุล 783
พันตรี  เกิดโชค 373
พิชิต ศิริวรรณ 307, 577
พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล 563
พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 387, 663
พูนพิศมัย  สุวะโจ 51, 715

ภ
ภพ  เหลืองจามีกร 307
ภรณี  เหล่าอิทธิ 543, 465
ภรเอก  มนัสวานิช 511
ภรินธร วินิจฉายะจินดา 117
ภาคภูมิ  เต็งอำนวย 41
ภารดี  เอ้ือวิชญาแพทย์ 745
ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์ 511
ภีมศักด์ิ  เอ้งฉ้วน 261
ภูมิชัย อิงคนานุวัฒน์ 703

ม
มณฑิรา  ฐานไพศาลกิจ 771
มาริษา  พงศ์พฤฒิพันธ์ 293

ร
รวีกาญจน์  อิฐสถิตไพศาล 145
รสพร  บุบผะศิริ 677
รสลัย กัลยาณพจน์พร 703
รัชต์ธร  ปัญจประทีป 51, 477
รัญชิดา  ภิมาล 87
รัตนา รัตนาธาร 451
รัศมน กัลยาศิริ 619
ราเมศ เรืองอยู่ 165

รินทร์ลภัส รัตนอมรโรจน์ 425
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รุ่งฤดี  ชัยธีรกิจ 483

ล
ลัญฉน์ศักด์ิ  อรรฆยากร 511

ลิขสิทธ์ิ  แสงลู่ทอง 357

ว
วทันยา  วงศ์มติกุล 87

วรนุช  ตันนุกิจ 543

วรรณวิภา เกียติอุดมพร 145

วรวรรณ ซุ้นสุวรรณ 193

วรวรรธน์ ล้ิมทองกุล 497

วลีรัตน์  เช็ค เทิดทูนภูภุช 663

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 183

วัณทนา  ศิริธราธิวัตร 745

วันชัย  ดีเอกนามกูล 41

วันเผด็จ  สนธ์ิทิม 165

วัลย์ฐิภา  วิทยาศัย 117

วิชาญ ย่ิงศักด์ิมงคล 497

วิทวัส ลออคุณ 73

วิธวินท์  ศักดาเพชรศิริ 321

วิโรจน์  ศรีอุฬารพงศ์ 543

วิไล  ชินธเนศ 693

วีรศักด์ิ สิงหถนัดกิจ 497

วีระชัย  จิตภักดี 233

ศ
ศราวุธ สมนา 183

ศิริลักษณ์  ศุภปีติพร 103, 631

ศิวฤทธ์ิ  รัศมีจันทร์ 757

ศุภชัย  ปิติกุลตัง 563

ส
สมชาย  อินทรศิริพงษ์ 357

สมชาย  เอ่ียมอ่อง 417

สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข 483

สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร 417

สมพร  วงศ์เราประเสริฐ 417

สมภิยา สมถวิล 401, 757

สมรักษ์  สันติเบ็ญจกุล 233

สรวิชญ์  พงศ์พิทยุตม์ 73

สรันยา  เฮงพระพรหม 149

สริสสา  แรงกล้า 193, 731

สหทัศ เหตานุรักษ์                  51, 715

สิทธิศักด์ิ หรรษาเวก  1, 143, 145, 147, 290, 291, 293,

413, 497, 539, 689, 771

สินสุดา เดชสุภา 143, 497

สิริขวัญ  ปัญญาศรีวณิช                               151, 223

สุคนธา  ศิริ 563

สุมาลี  พงศดิลก 261

เสาวนีย์ นาคมะเริง                                     745

เสาวรส ภัทรภักด์ิ 439

โสภาคย์  มนัสนยกรณ์ 543

ห
หัทยา  จงประสิทธ์ิกุล 183

อ
อนิวรรตน์  ศรียุกต์ 589

อนุสสรา ฤทธ์ิวิชัย 525

อรภา  สุธีโรจน์ตระกูล 343

อรอุมา บุณยารมย์   401, 757

อลิสา  วัชรสินธุ 275

อานนท์  จำลองกุล 17, 603

อิสริยา สมสุขสกุล  41

อุษา บุญเปล่ียน 307, 577

เอษรา  วสุพันธ์รจิต 619

C
Caroline  Miranda 543


